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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно разработването на уредбата за дейността на представителите на интереси 
(лобистите) в европейските институции
(2007/2115(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 9, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид представената от Комисията зелена книга, озаглавена "Европейска 
инициатива за прозрачност" (СОМ(2006)0194),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Последващи мерки към 
зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност" (СОМ(2007)0127),

– като взе предвид решението си от 17 юли 1996 г. за изменение на своя правилник за 
дейността (лобиране в Парламента)1,

– като взе предвид решението си от 13 май 1997 г. за изменение на своя правилник за 
дейността (кодекс за поведение на лобистите)2,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични 
въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че лобирането в Европейския парламент значително е нараснало 
с разширяване на компетентността на Парламента,

Б. като има предвид, че представителите на интереси играят съществена роля в 
открития и плуралистичен диалог, на който почива една демократична система, и 
съставляват важен източник на информация за членовете на ЕП,

В. като има предвид, че по приблизителни данни в Брюксел има 15 000 лобиста и 2 500 
лобистки организации,

Г. като има предвид, че Комисията е предложила да се въведе общ регистър на 
представителите на интереси в европейските институции като част от нейната 
"Европейска инициатива за прозрачност",

Д. като има предвид, че Парламентът има свой регистър на лобистите3 още от 1996 г., 

                                               
1 ОВ С 261, 9.9.1996 г., стp. 52.
2 ОВ С 167, 2.6.1997 г., стp. 14.
3 Член 9, параграф 4 от правилника за дейността.
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както и кодекс за поведение1, който задължава лобистите да се ръководят при 
действията си от високи етични норми,

Е. като има предвид, че в Парламента има приблизително 5 000 регистрирани лобиста,

Повишаване на прозрачността в Парламента

1. подчертава, че прозрачността във всички европейски институции е абсолютно 
предварително условие за легитимността на Съюза и за доверието сред неговите 
граждани; подчертава, че прозрачността е двупосочна улица, която е необходима 
както в работата на самите институции, така и сред лобистите;

2. взема решение да проучи дали е практически осъществимо да се въведе 
"законодателен отпечатък", т.е. примерен списък (приложен към докладите на 
Парламента) на представителите на интереси, до които е извършено допитване в 
хода на изготвянето на доклада;

3. приканва квесторите да изготвят план за подобряване на прилагането и контрола на 
правилника за дейността на Парламента, според който всеки член на ЕП трябва да 
декларира получаваната от него или нея подкрепа, независимо дали финансова или 
под формата на персонал или материали2; 

4. призовава за яснота относно смесените групи от представители на различни 
политически групи в Парламента, т.е. за публикуване на уебсайта на Парламента на 
списък на регистрираните и нерегистрирани смесени групи, в т.ч. декларации за 
финансовите интереси на техните съответни председатели;

5. призовава квесторите да изяснят правилата, които забраняват достъпа на посетители 
без придружител в помещения на Парламента (например, кабинети на членове на 
ЕП) и да подобрят прилагането на тези правила;

Предложение на Комисията

6. приветства предложението на Комисията за по-структурирана рамка за дейността на 
представителите на интереси като част от "Европейската инициатива за 
прозрачност";

7. изразява съгласие с определението на Комисията за лобирането като "дейност, 
провеждана с цел да се повлияе на процесите на формулиране на политики и 
процесите на вземане на решения в европейските институции"; счита, че това 
определение е в съответствие с член 9, параграф 4 от правилника за дейността на 
ЕП;

8. подчертава, че всички субекти, които попадат в рамките на това определение, 
следва да бъдат считани за лобисти и да бъдат третирани по еднакъв начин: това 
включва професионални лобисти, "вътрешни" лобисти от дружества, НПО, мозъчни 
тръстове, търговски сдружения, профсъюзи и организации на работодатели, както и 

                                               
1 Приложение ІХ, член 3 от правилника за дейността.
2 Приложение І, член 2 от правилника за дейността.
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адвокати, когато целта им е да повлияят на политика, а не на съдебна практика;

9. приветства принципно предложението на Комисията за обслужване "на едно гише", 
където лобистите да могат да се регистрират едновременно към Комисията и към 
Парламента; въпреки това припомня съществените разлики между Комисията и 
Парламента като институции; следователно си запазва правото да оцени 
предложението на Комисията когато то бъде завършено и едва тогава да реши дали 
да го подкрепи или не;

10. предлага да се сформира колкото е възможно по-скоро съвместна работна група с 
представители както от Парламента, така и от Комисията, която да разгледа 
последиците от създаването на подобен общ регистър;

11. препоръчва на Съвета да се присъедини към евентуален общ регистър;

12. запознат е с аргументите в полза както на доброволната, така и на задължителната 
регистрация на лобисти; отбелязва решението на Комисията да се започне с 
доброволен регистър и да се направи оценка на системата след една година; счита, 
че установяването на задължителен регистър е сложно от правна гледна точка; 
припомня, че регистърът на Парламента е на практика задължителен, тъй като 
регистрацията е предварително изискване за получаване на достъп до Парламента;

13. изисква от Комисията да договори с Парламента предложения кодекс за поведение 
за лобистите; напомня на Комисията, че Парламентът вече има подобен кодекс 
повече от 10 години;

14. запознат е с факта, че най-тежката възможна санкция за лобисти, които представят 
невярна информация за регистъра или не спазват кодекса за поведение, е заличаване 
от регистъра; 

15. подчертава, че е необходимо регистърът да бъде лесен за ползване; обществеността 
трябва да може лесно да открива регистъра и да търси информация в него; 

16. отбелязва решението на Комисията да поиска разкриване на информация относно 
финансирането на представители на интереси, записващи се в регистъра, която се 
състои в следното:

– оборот на професионалните консултанти и юридическите кантори, свързан с 
лобирането пред институциите на ЕС, както и относителна тежест на техните 
основни клиенти;

– приблизителна оценка на разходите на „вътрешни“ лобисти и търговски 
сдружения, свързани с прякото лобиране пред институциите на ЕС; 

– цялостен бюджет и разбивка по основни източници на финансиране за НПО и 
мозъчни тръстове. 

17. подчертава, че изискването за разкриване на информация относно финансирането 
трябва да важи в еднаква степен за всички представители на интереси; 
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18. изисква от Комисията да предостави по-конкретна информация за естеството на 
подобно разкриване преди Парламентът да вземе решение за присъединяване към 
регистъра;

19. напомня на Комисията, че финансовата информация не винаги е най-добрият начин 
да се получи сведение за размера на лобистката дейност, особено в случая на НПО, 
които използват много неплатен труд; изисква от Комисията да преразгледа въпроса 
дали писмено описание на лобистката дейност не би било по-полезно като 
информация;

20. изисква от компетентните органи да предложат необходимите промени в 
правилника за дейността; 

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на 
Съвета.
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EXPLANATORY STATEMENT

Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy. It should be easy to 
scrutinize how decisions are made, what are the influences behind them and finally how 
resources, i.e. taxpayer’s money, are allocated. Therefore rules for lobbying are ultimately a 
question of legitimacy.

At the moment it is estimated that there are about 15000 lobbyists and 2500 lobby 
organisations in Brussels. Counting permanent visitors’ badges and “express”-badges there 
are approximately 5000 lobbyists operating in the European Parliament.

The Commission has opened discussions on lobbying by its European Transparency Initiative 
(ETI). The main idea of this proposal is to lay out more openly the actors and influence 
channels operating when legislative acts are prepared and adopted by the EU institutions. The 
Commission proposes a voluntary register and a code of conduct for lobbyists. The 
Parliament already has a register and a code of conduct laid down in article 4 in the Rules of 
Procedure of the European Parliament.

This report is a response to the Commission's ETI. The European Parliament is, as a co-
legislator, expected to take a firm stance on interest representation in the EU.

History of lobby-rules in the European Parliament

Lobbying has been a long-standing and contentious issue in Parliamentary debates. Positions 
vary widely and traditions in the 27 Member States are diverse. In the majority of Member 
States there are no provisions at all for dealing with these groups at the parliamentary or 
governmental level. On the other hand, in the US a lobbyist needs to read through almost 600 
pages of explanations to get everything right. Be as it may, today there is a large consensus 
that interest groups provide valuable expertise to EU law-making authorities.

The Parliament was the first European institution to address the phenomenon of an increasing 
number of interest groups at European level and especially about the consequences of this 
evolution for the legislative process. A first written question concerning the establishment of a 
potential regulation of lobbying activities was presented in 1989. In 1991, the Committee on 
the rules of procedure, the verification of the credentials and immunities drafted a report with 
proposals for a code of conduct and a register of lobbyists. However, after very difficult 
Committee debates the proposals were not submitted to the Plenary.

After the European elections of 1994 the debate on lobbies’ regulation resumed. Another 
report of the same Committee avoided terminological conflicts and relied on a voluntary self-
definition of interest groups. Regulatory proposals were less constraining and considered 
more open to lobbying than those of the 1993 report. The idea of a register, where interest 
representatives had to make their activities and interests public was born. Interest 
representatives were supposed to pay fees for their registration, to respect a code of conduct 
and to sign the register. In return, they obtained a pass and access to parts of the EP and to its 
documents. In January 1996 the report was heavily amended in the plenary session and then 
referred back to the Committee.
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In July 1996, a compromise was found. With regard to financial interests, each MEP is now 
required to make a detailed declaration of his professional activities. MEPs have to refrain 
from accepting any gift or benefit in the performance of their duties. Registered assistants also 
have to make a declaration of any other paid activities. These rules were added to Parliament's 
Rules of Procedure (Art. 9 and Annexes I and IX). Further practical steps were taken later 
concerning the publication of some of this information on Parliament's webpage. Today lists 
of registered lobbyists, of MEPs declarations of financial interests and of registered assistants 
are available.

Proposals by the rapporteur

As a preparation for this report the Committee on Constitutional Affairs organised a workshop 
on lobbying the European Union on 8 October 2007 in order to survey the present situation of 
interest representation and to obtain responses from stakeholders to the Commission's ETI.
During the process the rapporteur has identified the following essential questions to be 
addressed in the report:

1. How should a lobbyist be defined?

The Commission defines lobbying as “activities carried out with the objective of influencing 
the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.” This is in 
line with article 4 in the Rules of Procedure of the European Parliament defining lobbyists as 
"persons who wish to enter Parliament's premises frequently with a view to supplying 
information to Members within the framework of their parliamentary mandate in their own 
interests or those of third parties".

The rapporteur is of the opinion that no essential differences are to be made according to 
whether industrialists or environmentalists are approaching the Parliament, whether 
producers' or consumers' interests are represented or whether private or public actors are 
engaged in a dialogue with MEPs. In addition, when law firms are engaged in influencing 
future law, not representing court cases, they are to be considered as lobbyists.

2. Should the register of interest groups be voluntary or mandatory?

The Commission proposes a system of voluntary registration. Incentives would include 
automatic alerts of consultations on issues of known interest to the stakeholders. The 
Commission opened a wide consultation in which almost 200 organisations participated.
Many responses supported the establishment of a voluntary register but some, especially 
NGO’s, advocated a compulsory approach.

In order to have a new register in due time as proposed in the Commission’s ETI, the register 
should be voluntary. A mandatory register would need a legal base. Therefore the rapporteur 
agrees with the Commission’s approach for a voluntary register.

Nevertheless, the whole question can be considered rather academic. For example, the 
Parliament’s register is voluntary by law, i.e. status as a lobbyist does not require registration.
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However, credible lobbyists register. The Parliament’s register is de facto mandatory. In any 
case, the Commission’s register is evaluated after one year and, of course, the voluntary 
scheme may be re-evaluated also.

3. Should there be sanctions for breaches of the code of conduct?

In a voluntary scheme the highest possible sanction is expulsion from the register. Without a 
legal base fines and other such sanctions are out of the question. From the lobbyists’ 
credibility point-of-view, this is not at all a meaningless sanction. However, supervision on 
how rules are respected could be strengthened.

4. To what extent should there be financial disclosure?

According to the Commission, financial information is indicative on the influence of interest 
groups. The Commission has concluded that it is necessary and proportionate to request 
registrants to declare relevant budget figures and an aggregate breakdown on major clients 
and/or funding sources. The main objective of this information is to ensure that decision-
makers and the general public can identify and assess the strength of the most important 
driving forces behind a given lobbying activity. The Commission requires the following

– for professional consultancies and law firms the turnover linked to lobbying EU 
institutions, as well as the relative weight of major clients;

– for "in-house" lobbyists and trade associations an estimate of the cost associated to 
direct lobbying of EU institutions;

– for NGOs and think-tanks the overall budget and a breakdown of their main sources of 
funding.

Details are yet to be clarified when the Commission presents a beta-version of its data base 
interface and more explicit information on the required data. Financial figures are not always 
the best way to give information on the scale of lobbying activity when, for example, 
especially the NGO’s use a lot of voluntary work.

The questions yet to be answered in a clear way are what information is useful to assess 
external influences on the legislative process and how they can be acquired without breaking 
legitimate confidentiality rules or overly burdensome administrative procedures.

5. Should the European Parliament have a common register with the Commission?

The Commission calls for a common register between the Commission and the Parliament.
The rapporteur considers that from the public point-of-view the institutions are seen as one.
Also all the stakeholders wish to have a “one-stop-shop”. Although the institutions have 
essential differences and might end up with different requirements for lobbyists, for example 
on financial disclosure, the question should be seen as administrative. Therefore the 
rapporteur proposes a joint working group to consider the implications of a common register.

6. Improving the Parliament’s transparency
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The rapporteur considers transparency a two-way street. This means, that when requiring the 
lobbyists to be more transparent, the Parliament itself can also work for more transparency.
Therefore the rapporteur calls for clarity on registered and non-registered intergroups often 
financed by interest groups.

Furthermore, the rapporteur proposes exploring the idea of a “legislative footprint” as best 
practice, i.e. an indicative list, attached to parliamentary reports, of interest representatives 
consulted during the preparation of the report. The idea is to give a picture on different 
interests mobilised by a legislative process and thus help the public, the media, other 
Members and anyone interested to scrutinize Parliamentary work. On the other hand, often 
relevant information is obtained confidentially and the independence of MEP’s has to be 
defended. Therefore the feasibility of such an idea should first be explored.

For example, in the process of this report at least the following organisations have been 
consulted. Some others have sent e-mails and provided quick information informally.

1) BUSINESS EUROPE,
2) EUROPEAN PUBLIC AFFAIRS 
CONSULTANCIES’ ASSOCIATION 
(EPACA),
3) THE ALLIANCE FOR LOBBYING 
TRANSPARENCY AND ETHICS 
REGULATION (ALTER-EU) (FRIENDS 
OF THE EARTH EUROPE, EUROPEAN 
FEDERATION OF JOURNALISTS),
4) EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY 
COUNCIL (CEFIC),
5) SOCIETY OF EUROPEAN AFFAIRS 
PROFESSIONALS (SEAP),

6) FRENCH CHAMBER OF 
COMMERCE,
7) COUNCIL OF BARS AND LAW 
SOCIETIES OF EUROPE (CCEB)
8) INTERNATIONAL PUBLIC 
RELATIONS ASSOCIATION (IPRA)
9) UKLAWSOCIETY
10) WHITE&CASE
11) AMERICAN CHAMBER OF
COMMERCE
12) THE COMMISSION

In addition, the following were represented as stakeholders in the workshop on lobbying in the 
EU organised 8 October by the Committee of Constitutional Affairs. Others gave their views 
in the roundtable discussion.

1) BUSINESS EUROPE,
2) THE EUROPEAN CONSUMERS' 
ORGANISATION (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) CORPORATE EUROPE 
OBSERVATORY (CEO)
6) ALTER-EU
7) DAIMLER ("IN-HOUSE" 
LOBBYIST)
8) CCBE

Conclusion

In conclusion, the rapporteur addresses the importance of transparency, calls for equal 
treatment between interest representatives, proposes a wait-and-see approach to the concrete 
proposals (i.e. the register and its details) by the Commission and provides examples on how 
the Parliament itself can improve its own transparency.
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